
SOMMERTILBUD 2021

Kære Kunde

Her får du en opdateret udgave af vores   SOMMERTILBUD 2021.

Nu ser det endelig ud til at sommeren er kommet. Vi fortsætter med priserne fra maj måned - med små
ændringer, i hele juni og frem til d. 20 juli. Så har du mulighed for at fylde lageret op henover forsommeren, er
der igen i år mange penge at spare.

Vi håber at vi får Barlinek briketter hjem i løbet af sommeren. 
 
Fra d. 20 juli vil der igen være den normale leveringstakst. 
 

Ved bestilling og levering af biobrændsel i juni / start juli, vil vi igen i år   
tilbyde gratis levering ved bestilling af mindst 3 paller.

1-2 paller vil koste kr. 275,- i levering i alt.

Nordsjælland(Nord for Skovvejen/Holbækmotorvejen) 
vil levering koste kr. 375,- i alt, ved 1-10 paller. 

                   

Du må meget gerne bestille på vores webshop: lindahlbio.dk 

Eller ringe til Anders på tlf.: 6174 1021

 

Sommerpriser - 1. juni til 20. juli 2021 - Alle priser er inkl. Moms.  

Træpiller 6 mm Ölmstad - 832 kg Kr. 1.595,-
 6 mm Vida - 840 kg (10 kg sæk) Kr. 1.695,-
 6 mm Vida - 896 kg Kr. 1.775,-
 6 mm HP  – 896 kg Kr. 1.850,-
 6 mm MiniSol - 924 kg Kr. 1.975,-
 6 mm Heatlets – 900 kg (10 kg sæk) Kr. 2.050,-
 6 mm BigBag - 1000 kg  Kr. 1.975,- 

     
Træpiller 8 mm Södra - 896 kg Kr. 1.775,-
 8 mm Vida - 896 kg Kr. 1.775,-

 8 mm HP - 896 kg Kr. 1.850,-
 8 mm BigBag - 1000 kg Kr. 1.975,-
     
 Briketter Nåletræ - 960 kg Kr. 1.875,-
     
 Brændetårn  Egetræ ca. 2,0 Stablet. rm. Kr. 1.895,-
 Brændetårn  Bøgetræ ca. 2,0 Stablet. rm. Kr. 1.995,-
     

 

 

 

 

 

Lindahl Biobrændsel
Hammer Hestehave 6
4750 Lundby
 
Besøg vores hjemmeside www.lindahlbio.dk eller ring på tlf.: 6174 1021

https://lindahlbio.dk/
https://lindahlbio.dk/
https://dk.trustpilot.com/review/lindahlbio.dk?utm_source=lindahlbio.dk&utm_medium=fb_page&utm_campaign=plugins
https://www.facebook.com/pages/Lindahl-Biobr%c3%a6ndsel/909620825735559
https://lindahlbio.dk/



